De 4 særlige tilbud i dagtilbuddet:

Informationspjece

Hesselgården: Sorøvej 74, 4230 Skælskør
www.slagelse.dk/hesselgaarden
Leder: Sten Bjerregaard. Dir. tlf.: 58 57 43 44
Lilleskov: Lilleskovvej 3, 4220 Korsør
www.slagelse.dk/lilleskov
Leder: Hanne Clausen. Dir. tlf.: 29 32 56 30
Børnehaven Skanderborgvej: Skanderborgvej 9,
4200 Slagelse www.slagelse.dk/skanderborgvej
Leder: Lene Sonne. Dir. tlf.: 58 50 20 56

De 4 særlige tilbud i
dagtilbuddet i Slagelse Kommune

Søbjergård: Gormsvej 20, 4200 Slagelse
www.slagelse.dk/soebjerggaard
Leder: Tove Larsen. Dir. tlf.: 58 52 02 02

Hesselgården
Lilleskov
Skanderborgvej
Søbjerggård

Hvad er det særlige tilbud og for hvem?
I de 4 dagtilbud, som har tilknyttet et særligt tilbud,
arbejder personalet med fokus på at skabe et inkluderende
læringsmiljø. Med udgangspunkt i barnets særlige forudsætning, skabes der mulighed for at lege, lære og knytte
venskaber. Tilbuddet er kendetegnet ved at special- og
almenpædagogikken går hånd i hånd i hverdagen.
Tilbuddet er til børn fra 3 – 6 år med behov for støtte i
forhold til forsinket udvikling, nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne eller sociale og følelsesmæssige
vanskeligheder.
Personalet og det tværfaglige samarbejde
Pædagogerne i tilbuddet er uddannet med viden inden for
både special- og almenpædagogikken. Herudover samarbejder pædagogerne med tale-, høre-, motorikkonsulenterne, psykologteamet og de pædagogiske konsulenter.
I samarbejde med den psykolog, der er tilknyttet det
enkelte dagtilbud, udarbejdes der en handleplan for det
enkelte barn. Arbejdet med handleplaner omfatter ofte
andre faggrupper og deres ekspertise. Alle eventuelle
igangsatte tiltag fortsætter hvis det skønnes
hensigtsmæssigt.
Barnet bliver tilknyttet en primærpædagog, som i
opstarten, hvor alt er nyt, vil have ekstra opmærksomhed
på barnet. I tæt samarbejde med resten af personalet og
førnævnte samarbejdspartnere, er primærpædagogen
ansvarlig for forældrekontakten og for handleplaner for
barnet.

Forældresamarbejde
Vi lægger vægt på et godt samarbejde. Vi vil
orientere jer om barnets trivsel, læring og udvikling og
beder ligeledes jer om at orientere om forhold hjemme
hos jer, som kunne tænkes at påvirke barnets trivsel.
Mindst en gang om året inviteres I til et statusmøde. Her
deltager primærpædagogen og de eksterne samarbejdspartnere. På mødet drøftes barnets trivsel og udvikling i
dagtilbuddet og hjemme. Der gøres status over den
indsats der er gjort og der laves aftaler for det videre
forløb.
Ud over den daglige kontakt inviteres I, i løbet af året til
forskellige arrangementer som følger dagtilbuddets
traditioner.
Visitation
Henvendelse vedrørende visitation til de særlige tilbud i
dagtilbuddene rettes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Visitationen foregår centralt gennem Slagelse
Kommunes særlige visitations-udvalg.
For yderligere henvendelse: dagtilbud@slagelse.dk

